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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Eurol Screenwash Concentrate voorkomt het bevriezen 
van het ruitensproeiersysteem en is een uitstekende 
reiniger van smerige autoruiten, die na gebruik een frisse 
limoengeur nalaat.

Eurol Screenwash Concentrate is veilig voor 
Polycarbonaatruiten en laat geen strepen op de ruiten 
na.

Bovendien is het niet als corrosief, schadelijk of irriterend 
geklassificeerd en heeft het een vlampunt boven de 23°C, 
zodat het veilig kan worden gebruikt. 

Eurol Screenwash Concentrate zorgt ervoor dat de 
ruitenwisser soepel en zonder horten of stoten het glas 
droog trekt. 
Rubbers, lakken en polycarbonaat worden door deze 
ruitensproeivloeistof niet aangetast.

Eurol Screenwash Concentrate is gebaseerd op 
bioethanol en is niet irriterend.

Fysische eigenschappen
Kleur Blauw
Dichtheid bij 20°C 0.91 kg/l ASTM D 1298
Vlampunt 23 °C ASTM D 93
Vorstbescherming -45 °C ASTM D 1177
pH 7

Koelvloeistoffen & ruitensproeiervloeistof - Screenwash

Eurol Screenwash Concentrate is vrij van MEK, methanol, 
aceton en nitrieten.

Screenwash : Water     Beschermt tot:

               2:1                 -30 °C
               1:1                 -22 °C
               1:2                 -12 °C

Omschrijving

Eurol Screenwash Concentrate
Sterk reinigende werking, voorkomt bevriezen van ruitensproeisystemen


